Beste ouders en leden,

De maand februari is voorbij gevlogen voor we het goed en wel beseft hadden. We willen iedereen die
aanwezig was op het bal toch nog even bedanken: het was een TOP-editie!!

Ook in maart staat er weer van alles op de planning:

8-10 maart gaat de leiding op kampvoorbereidingsweekend om het groepskamp in elkaar te
steken. We kunnen er nog niet al te veel over zeggen, maar dat het leuk gaat worden is een evidentie!

16 maart organiseren onze Gidsen hun jaarlijkse gidsenquiz om hun kamp te sponsoren. Een
kleine verandering tegenover vorig jaar: het gaat door in onze lokalen en NIET in de knipoog.

Daarnaast willen wij meedelen dat er naar volgend jaar een paar veranderingen in ons takkensysteem
zal zijn! Hoe en wat delen wij binnenkort mee, zodat ook jullie, de ouders, hier mee inspraak in kunnen
hebben.

Een stevige linker,
Sympathiek Stokstaartje & Levenslustige Wasbeer

Hallooooo lieve, geweldige, leuke, grappige, coole, hilarische en ooh zo enthousiaste
kapoenen!! Zijn jullie klaar voor weer een spetterende maand vol avontuur en
plezier?? Wij in ieder geval wel! Kijk maar wat we allemaal voor jullie hebben gepland:

Op 2 maart gaan we op verkenning in ons eigen dorp RANST!! We gaan alle geheimen
van ons dorp ontrafelen dus zorg dat je erbij bent!! We
verwachten jullie speurders van 2 tot 5 aan de bkl  Nathan
kan jij het 4 uurtje meenemen?

Op 9 maart mogen jullie gezellig wat in de zetel blijven liggen of op uitstap gaan met
mama en papa of de oma en de opa want wij zijn vandaag druk bezig met het in
elkaar flansen van jullie kamp!! Hopelijk vinden jullie een andere leuke activiteit om
te doen op deze zaterdag namiddag!

Op 16 maart mag je jou talent komen tonen op de scouts! We doen namelijk een word
record vergadering! We proberen zoveel mogelijk records te verbreken van 2 tot 5
aan de bkl! Denk jij dat je het in je hebt om een
echt scouts record te verbreken???? Rikki kan jij
voor het 4 uurtje zorgen?

Op 23 maart doen we niets minder dan een geweldig formidabel BOSSPEL! Smeer
jullie benen al maar in want het wordt weer een klapper van formaat! Van 2 tot 5 aan
de bkl Bixente neem jij het 4 uurtje mee?

Op 30 maart staat er jullie een verrassing te wachten! Vandaag krijgen jullie andere
leiding! Hang dus maar lekker het zwijntje uit van 2 tot 5 aan de bkl!  Henri kan jij
het 4 uurtje meenemen?

Op 6 april is het niets minder dan HIGHLAND GAMES! We gaan jullie kracht eens
uittesten met allemaal leuke spelletjes van uit het
verre Schotland! Van 2 tot 5 zijn jullie welkom op
de bkl!! Tot dan krachtpatsers!

Dit was het weer voor deze maand… maar niet getreurd volgende maand staan we
er weer met allerlei vergaderingen die jullie van je sokken zal blazen dikke zoenen
van jullie kapoenen:

Nala, Pica, Toto, Kerrie en Zazou

Hey lieve kabouters,
Februari is alweer bijna gedaan en maart staat al voor de
deur! Opnieuw een maand vol keileuke, knotsgekke en
supermegafantastische vergaderingen!!
2 maart 2-5u @BKL
Deze zaterdag is ’t met ontsnappen uit het lokaal. We zien
jullie daar. Be there or be een vierkant!
4-uurtje: Onna
9 maart
Helaas pindakaas is het vandaag geen vergadering L De leiding
is jullie kamp in elkaar aan het steken dit weekend. Tot
volgende week!
16 maart 2-5u @BKL
Vandaag spelen we een mega old skool schildenspel. Smeer
jullie beentjes al maar in!! Vergeet zeker niet af te bellen
indien je niet kan komen want een schildenspel spelen kan
enkel als we met veel zijn!
4-uurtje : Marte
23 maart 2-5u @BKL
Vandaag maken we kennis met Highland Games. Geen stress als je
dit niet kent, het wordt ongetwijfeld gigatof!
4-uurtje: Lotte
30 maart 2-5u @BKL
Speciale dag vandaag! Jullie krijgen vandaag andere leiding.
Ra ra ra wie zou dat zijn??
4-uurtje: Kato
6 april 2-5u @BKL
Als eerste vergadering van april spelen we een dorpsspel in
het dorp van Ranst. Pa pa pa party!!!
4-uurtje: Julliete Debroux
Dit was het dan voor maart, we zien jullie graag terug in
april!

Schrijverken – Bokje – Beloega – Spreeuw – Yemi

2/03: alles op wieltjes
14u-17u aan de bkl
4-uurtje: Moira
VERGEET NIET IETS OP
WIELTJES MEE TE NEMEN!!!!

9/03: alles in het groot
14u-17u aan de bkl
4-uurtje: Free
REUZENSPELEN!!!
YEEEEESSSSS

16/03: schildenspel
14u-17u aan de bkl
4-uurtje: Anna
DEZE WEEK SPELEN WE EEN
MEGA NICE OLD SCHOOL
SCHILDENSPEL !

23/03: Highland games
14u-17u aan de bkl
4-uurtje: Eloïse
VANDAAG ZIJN WE ECHTE
SCHOTSE KRACHTPATSERS!

30/03: VERRASSING!!!!
14u-17u aan de bkl
4-uurtje: Lotte Verhoeven
SPANNEEEEEEEEEEND!!!!

6/04: Leuke technieken
14u-17u aan de bkl
4-uurtje: Emma De Bonte
VANDAAG GAAN WE JULLIE DE
KNEEPJES VAN HET VAK
LEREN ZODAT JULLIE
VOORBEREID ZIJN ALS
JULLIE LATER OP
TENTENKAMP GAAN!

KUSJE HARTJE ROOSJE,
Papegaai, Patrijs, Jako,
Adelaar en Steenarend

Bonjour WELPEN!!
Er is weer een fantastische maand aangebroken, de maand maart!! Het mooie weer komt er
hopelijk terug aan en dat wil zeggen dat we er weer een top scoutsmaand van kunnen
maken.
We beginnen de maand met een absolute klassieker: een echt dorpspel.
WOOOOHOOOOOOOOOOW zalig toch??? De uren zijn niet zo speciaal namelijk van 2 tot 5
en natuurlijk kan ik datum ook niet vergeten; deze vergadering gaat door op 2 maart. We
spreken gewoon af aan de bkl.
9 maart is het helaas geen vergadering omdat jullie supercoole megatoffe leiding jullie
superdeduperkamp in elkaar gaat steken. We hopen dat jullie het ons niet al te kwalijk
nemen, ook wij vinden het jammer om jullie een week te moeten missen.
16 maart (2 tot 5) gaan we een maffe dikzakkenvergadering doen. Kom dus zo dik als je
maar kan naar de bkl. Jullie ouders zullen jullie goed vol moeten stoppen om toch maar de
dikste der welpen te zijn. Al wie dikker wordt dan Ko krijgt misschien wel een verrassing.
Jullie moeten geen schrik hebben na zo een 3 uur spelen zijn jullie die extra kilo’s meteen
terug kwijt.
Voor de ridders onder jullie is dit een hoogdag. We gaan het allerleukste scoutsspel ooit
spelen een maf SCHILDENSPEL. Ridders moeten natuurlijk altijd strijden voor een prijs, deze
zaterdag staat het hart van jonkvrouw Sahi op de prijslijst. We weten allemaal dat elke welp
wel een beetje verliefd is op haar dus nu zullen jullie kunnen bewijzen wie haar hart
verdient. Dit gebeuren gaat door op 23 maart van 2 tot 5.
Het einde van de maand is weer aangebroken. Als afsluiter van de wondermooie maand
maart hebben we een verrassing op het programma staan. Ben je benieuwd wat er te
gebeuren is? Kom dan 30 maart van 2 tot 5 naar de bkl.

Ne stevige linker

Akru

Chil

Sahi

Ko

Jow gasten zijn jullie klaar voor weer een zieke scoutsmaand? Bereid jullie maar
voor op alweer een knaller van formaat
2 maart: carnaval 2-5: 4uurtje Stein
Vandaag mag je u verkleden in wat dan ook! Doe eens gek en verkleed je op je best.

9 maart: geen vergadering ( kampvoorbereidingsweekend)
Dit weekend gaat jullie leiding op weekend om een fantastisch kamp voor jullie in elkaar te steken.
Jammer genoeg is het daardoor geen vergadering maar volgende week zijn we er terug!

16 maart: fietsecross 2-5: 4uurtje Mats
Yes ja joepie vandaag is het fietsencross! Zorg allemaal voor een fiets die in orde is en warm uw
benen al maar op want we gaan crossen in de bossen!

23 maart: schildenspel 2-5: 4uurtje Kasper
Tennisballen, schilden, beken, bruggen, kampen, tonnen,…. Ja jullie hebben vandaag het
schildenspel! Zie maar da ge in vorm bent!

30 maart: leidingswissel 2-5: 4uurtje Thomas
Vandaag krijgen jullie eens leiding van andere toffe leiding. Kom zeker allemaal zodat jullie een
Mega Vet spel kunnen spelen!

6 april: dozenvergadering 2-5: 4uurtje Kobe
Pak allemaal kartonnen dozen mee want we gaan ze nodig hebben! Vandaag is het nog eens tijd
om te zien wie het creatiefst om kan gaan met dozen. Het is tijd voor de GROTE
DOZENVERGADERING!!

Een stevige linker
Balu
Akela
Een stevige linker

Balu

Akela

Jacala

Jacala

Kaa

Kaa

HEJOOOOO APACHOOOOOOOO
Klaar voor maart dames? Het is bijna paaskamp!!!!
Houd u al maar vast aan de takken van de bomen want het wordt een stevige maand!
2/3 – 2-5 @BKL

RED RED RED DE VIS! Heeeeeeeelp vandaag gaan jullie red de vis
spelen!
Vier-uurtje: Jitte

9/3 – thuis
NEEEEEEEEEEEE HET IS GEEN VERGADERING DIT WEEKEND L Wij zijn druk in de weer om
jullie kamp voor te bereiden! SEE YOU SOON Xx

16/3 – 2u – 5u @BKL
Het is weer zo ver, tijd voor een goede
verrassingsvergadering! Wij hebben iets suuuuuper
leuk in petto (neenee geen techniekenvergadering)
dus kom allemaal maar af!
Vier-uurtje: Luna

23/3 – 7u – 9u30 @BKL
Brrrrrrrrrrr zooooo vroeg??? Ja ja, vroeg opstaan voor een
woudloperskeuken! Neem allemaal een gamel en 2 euro
mee om lekker te kunnen smikkelen aan het vuur. Er hoeft
GEEN vier-uurtje voorzien te worden, ah nee het is ’s
morgens vroeg vergadering!
Kleed jullie warm genoeg aan! (Panty’s zijn meer dan oké!
;) )

30/3 – 1u30 – 5u @BKL
Jiiiieeeehaaaaaaa
het goede hart van de
allemaal met jullie FIETS
zen allen heen en terug
terug aan de BKL!

stadsspel! Laten we hopen op
inwoners van Lier. Kom
naar de BKL, dan fietsen we met
naar Lier. Om 17u zijn we zeker

QUICK REMINDER
6/04 start ons paaskamp! Smeer jullie beentjes al maar in want het wordt TOP!
PS: kunnen jullie nog sjorren?????
Zo ja à zeer goed
Zo nee à oefenen geblazen! Bijvoorbeeld: maak een sjelter in de living voor uw gezin
DIT WAS HET DAN!!!!!!!!!!!!!!!!
Kusje Roosje Maantje Hartje Sterretje

WINTER

SPRINGBOK

LYNX

COLLIE

WOUW

2 maart: 14-17u @BKL
We gaan nog is goed oud bosspel spelen met onze
vriendinnen van apache. Smeer jullie benen dus al maar in
om goed rond te hossen in de bossen.
Ni te luid int bos eh want ik zit nog
steeds in mijne winterslaap!!!!
Groetjes Freddie

9 maart
Vandaag is het geen vergadering ☹ ☹,
jullie leiding is op weekend om een
fantastisch kamp voor jullie in elkaar te
steken. Dus blijft maar rustig in uwe zetel
liggen.

16 maart: 14-17u @BKL
Aangezien we binnen 2 weken op paaskamp
vertrekken gaan we onze sjor, stook, klief …
technieken nog eens opfrissen. Diegenen die
nog niet kunnen sjorren zullen als
sjorkampioenen terug naar huis gaan, hier
alvast een korte instructie 😉😉.
Jolien zou jij onze hongerige maagjes willen
vullen deze namiddag?

23 maart

Vandaag zijn het de enige echte
paralympics. Tijdens deze vergadering
zullen we te weten komen welke jonggids(en) het beste kunnen sporten met
verschillende ‘beperkingen’. Afspraak van
14-17 @BKL
@Lotte, wil jij voor het 4uurtje zorgen?
30 maart
Wie heeft de moord gepleegd? Waar werd ze
gepleegd? Waarmee?...? kom het van 14-17u
ontdekken tijdens de cluedovergadering.
Dorien neem jij wat lekkers mee aub?

Woensdag 3 april om 14u: Container inladen
Vandaag moet ik gevuld
worden omdat jullie volgende
week op paaskamp
vertrekken. Ik (en jullie
leiding) verwachten jullie dus
allemaal om 14u zodat ik snel
gevuld zal zijn.

Maandag 8 april-vrijdag 12
PAASKAMPPP!!! Info volgt via brief.
Boodschap van algemeen nut:
Luister allemaal naar volgend lied: https://www.youtube.com/watch?v=GYk14hnua8k

Dit was maart weeral, tot in april!
Groetjes,
Okapi

Leeuwaapje

Fennek

Djiggetai

Zaterdag 2 maart
Vandaag is het fietsencross!! Racen, stunten, backflips ge kent da wel. Kom dus allemaal
van 2 tot 5 naar de bkl (mEt De FieTS).

9 Maart
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, want wij zijn op weekend. Niet getreurd,
volgende week zijn we er weer met meer vergaderingen.
16 maart
Vandaag is het de leukste, brutste, coolste, hardste, meest intense en spannende vergadering ooit:
SCHILDENSPEL. Als je een vet pimped out ultra deluxe schild hebt mag dat altijd worden
meegenomen.

23 maart
Een tegen allen, iedereen kent het concept, baanvast
2-5 @bkl be there or be nen onnozeleir

30 Maart
Vandaaaaaaag is het leidingswissel! Jullie worden dus geswitcherood naar een andere leidingsploeg.
De rest van de dag is een verrassiiiiing. Zeker komen dus van 2 tot 5 aan de (ge raadt nooit waar)

BKL

xoxo jullie lieftallige leidingsploeg

HEEEEY GIDSEN, maart komt eraan, aka de belangrijkste maand van dit gidsenjaar!!!! Deze
maand staat dus volledig in thema van de gidsenquiz, sta er mee op, ga ermee slapen, eet
het, drink het à alles moet gidsenquiz zijn:
2/3: wij zijn op weekend om jullie GROEPSkamp voor te bereiden dus helaas peanut butter
geen vergadering vandaagà wij sporen aan om af te spreken om te brainstormen over
gidsenquiz
9/3: week voor gidsenquiz: dikke stress dus: wij gaan all day all night knutselen: kom met
een creatieve mind: van 2-5 waarschijnlijk : het kan zijn dat wij jullie vroeger oproepen: hou
insta en fb in de gaten: pak verfborstels, verf, karton, papier, strikjes, stickertjes,.. mee,
anders moogde ni binnen
16/3: GIIDDDSSSEEEEENQUUIIIZZZZZZZZZZZZZZ wij hebben jullie van smorgens vroeg tot
savonds laat nodig maar dat wisten jullie al dus iedereen die niet had afgezegd wordt
verwacht of ge hebt echt probleme motje, meer praktische info wordt later
gecommuniceerd via insta en fb dus checken!!!!
23/3: ffkes recup van de gidsenquiz, spa-vergadering van 2-5, neemt een centje mee (2euro)
zoda wij jullie goeie skincare kunnen aanbieden
30/3: Vandaag wordt legendarisch: dit wordt de dag waarop een bosspel niet meer stom zal
zijn!!!!! Ik snap wat jullie denken: huh da kan ni, een bosspel suckt sws. NEE gidsen NEE
vandaag zal jullie visie voor eens en altijd veranderen over een bosspel en zal dit de
geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop een bosspel f***king awesome was.
(2-5 aan de BBBBBKL)
PS: hou echt supergoed insta en fb in de gaten wij gaan daar veel nuttige dingen posten da
ge moet weten
PPS: het is nooit te laat om sponsors te zoeken
PPPS: sorry voor het skeere siegje
PPPPS: caracara heeft het siegje gemaakt das duidelijk he
De groete,
taurinus, stepje

kauw, simia

caracara

2 Maart
In maart legt elke vogel een bedekaart en gaan verkenners op
bedevaart.
Maken we een vuur zodat ons worstje bedegaard.
iedereen paraat zonder bedepaard aan de boerekrijgstraat om seufe
uur.
en we zijn klaar om neuge uur.
Tis ni duur maar 1 euro per uur, dus 2 euro voor de mensen met iets
mindere quick maths.

Fig. 1: BedePowellAart

9 Maart
Het is dit weekend geen vergadering want wij hebben als leiding heel belangerijke buissniss !!!
Namelijk een foking bon kamp in een steken.

16 Maart
4-uurtje: Kasper
Schield of Vfriend of tennisbal is het thema van deze vergadering.
pakt allemaal een fluohesje en een helm mee want SAFETY FIRST!
We gaan afspreken van 1 uur tot 5 uur want we gaan een vet veld opbouwen voor we gaan
beginnen.
De guldensporenslag gaat plaats vinden op de BKL !

Fig. 2: Schield

Fig. 3: Vfriend

23 Maart
TIS KOEKENBAK UITROEPTEKEN.
Hiermee gaan we geld verdienen voor onze geldactiviteit op kamp.
Iedereen bakt iets van koekjes, cake, muffins ...
We gaan dit dan verkopen op verschillende plaatsen.
Exacte info van plaats en uren volgen nog.
Fig. 4: Mark Koeke

30 Maart
4uurtje: FRANK
Leidingswissel alles wisselt, alles is ni zeker, iedereen twijfelt.
zelfs de alles wetend leiding weet niet wat of wie wisselt en hoe of waar.
Het enige dat we met zekerheid durven zeggen is dat het op de vkl is en van 2u tot 5u.

Fig. 5: Wat jullie te wachten staat

6 april
4uurtje: TOM
Welkom bij de FIETSENSCHUP !!
We gaan om 2u vertrekken aan de VKL op de schup met de fiets aan de hand.
Dan gaan we schuppen tot aan de oelegemse bergen waar we dan diepe putten gaan fietsen.
en een puttencross doen op de fiets met een schup.
Na een 4-uurtje gaan we terug fietsen op onze schupcross.
De PUTTENCROSS eindigt op de VKL om 5u.
Tot dan PUTTENFIETSSCHUPCROSSERS !!

Fig. 6: Fietsenschup
Tot volgende maand en voorzichtig op de boan hèèèèè!!

Wij

Fig. Seufeh: Wij

Beste maxigivers. Maart: de maand van de regen, eindelijk
tijd voor de lente en alle zorgen van je af te laten spoelen.
Zoals Gandhi altijd gezegd heeft: “Bring it on.”

2/3: Age of war vergadering
Vandaag gaan we back in the day’s. Waar het
allemaal begon. Nee, we nemen jullie niet mee
naar de magneet ;). We hebben het over “age of
war”. Deze oldtimer heeft menig kind geïnspireerd
om iets te maken van zijn leven en grootsheid te
bereiken. Wij hopen vandaag hetzelfde bij jullie te
creëren. Van 2 tot 5 aan de VKL. 4uurtje: Malou.
Voor zij die totaal geen idee hebben wat “Age of
War” inhoud, neem eens een kijkje op 1001
spelletjes of in de App-Store.
9/3: GEEN VERGADERING!!
Aangezien jullie allerliefste leiding dit weekend geen tijd heeft om buiten het kamp te fixen
ook nog eens leiding te komen geven blijf je maar thuis vandaag. Kusje, hartje roosje een
veel plezier.

15/3 - 17/3: Giverdagen
Dit weekend gaan we ons een goed amuseren met de
andere givers van het district. Tijd om weeral eens te
bewijzen dat de scouts van Ranst de grootste, beste en
graafste scouts is van de Hood. Meer info volgt nog.

23/3: Casual Saturday:
Vandaag is het casual Saturday. Wat houd dit in? kom casual van 2 tot 5 naar de VKL en je
zal wel zien. 4uurtje: Sneeuwuil.

30/3: Leidingswissel
Het enigste wat wij zeker weten is dat we er niet gaan zijn vandaag. Toch niet
voor jullie hehe x. Er zal een gloednieuw leidingsteam klaarstaan voor jullie,
laat jullie maar eens goed gaan vandaag. Van 2 tot 5 aan de VKL. 4uurtje:
Maya.

Saluut een de kost,
De Leiding

Scouting Siegfried Ranst
Leidingsploeg en medewerkers 2018 – 2019
GROEPSLEIDING

grl@scoutingranst.be

Symphatieke Stokstaart

Kasper Reyntjens

Kromstraat 27

2520 Ranst

0494/05.35.26

Levenslustige Wasbeer

Bente Volders

Echelveldstraat11

2160 Wommelgem

0493/17.33.40

KAPOENEN BEVERTJES

kap-bevertjes@scoutingranst.be

Uitbundige Pica

Emma Op De Beeck

Korenveld 29

2520 Ranst

0472/96.71.67

Trouwhartige Sneeuwuil

Clara Palmans

De Merodelei 35

2600 Berchem

0492/82.06.39

Gelukzalige Dolfijn

Lore Van de Putte

Herentalsebaan 109

2520 Ranst

0494/37.46.78

Vreugdevolle Bever

Marie Declercq

Zakstraat 12

2520 Ranst

0471/95.70.07

Bedaarde Sitta

Elise Janssens

Selsaetenstraat 21

2520 Ranst

0489/43.57.51

KAPOENEN REDDERTJES

kap-reddertjes@scoutingranst.be

Sprankelende Stormvogel

Laura Naenen

Oostmalsesteenweg 18A

2520 Emblem

0477/76.08.72

Standvastig Smelleken

Lynn Kulasevic

Merellaan 4

2520 Ranst

0478/01.36.62

Olijke Indica

Nirmala Peeters

Dennenlaan 58

2520 Ranst

0475/33.63.42

Schrandere Cavia

Nele Van Giel

Herentalsebaan 162

2520 Ranst

0489/72.27.29

KABOUTERS GOBLIN

kab-goblin@scoutingranst.be

Kundig Schrijverken

Brent De Bleser

Herentalsebaan 821

2160 Wommelgem

0471/27.23.30

Enthousiaste Beloega

Tine Van Gucht

Grote Puttingbaan 5

2560 Kessel

0471/21.63.05

Frivole Springbok

Ella Palmans

De Merodelei 35

2600 Berchem

0471/13.30.05

Beschermende Spreeuw

Saar Oorts

John Van Den Eyndelaan5

2520 Ranst

0468/13.32.37

Behoedzame Patrijs

Lize Neels

Berkenlaan 51

2520 Ranst

0475/63.87.18

Parmantige Papegaai

Marie Van Gucht

Grote Puttingbaan 5

2560 Kessel

0477/20.26.67

Edelmoedige Adelaar

Stijn Van Dam

Wilgenlaan 10

2160 Wommelgem

0470/82.50.88

Genoeglijke Jako

Jef Van Laer

Schaubroekweg 5

2520 Ranst

0494/92.65.43

Trouwe Steenarend

Pieter-Jan Cuiper

Venweg 10A

2520 Emblem

0478/09.65.55

KABOUTERS PATULJAK

kab-patuljak@scoutingranst.be

WELPEN SIONIE

welp-sionie@scoutingranst.be

Joviaal Sikahert

Lucas Adriaenssens

Herentalsebaan 56

2520 Ranst

0493/54.35.99

Guitige Agame

Jos Seutens

Dries 2

2500 Lier

0494/46.54.40

Standvastige Slechtvalk

Gitte Van Cleemput

Gasthuisstraat 11

2520 Ranst

0470/93.55.12

Geliefde Sneeuwstormvogel

Quentin Verhaert

Broechemsesteenweg 116

2520 Emblem

0471/48.16.19

Groothartige Slechtvalk

Babeau Formeseyn

Korenveld 28

2520 Ranst

0479/98.07.88

Dynamische Buzing

Alexander Uwents

Kreupelstraat 65

2520 Ranst

0492/87.31.61

Kleurrijke Timca

Claudia Smet

Gasthuisstraat 24

2520 Ranst

0472/09.05.42

Onstuimige Leeuwerik

William De Groof

Merellaan 6

2520 Ranst

0471/86.65.31

WELPEN WAIGUNDA

welp-sionie@scoutingranst.be

JONGGIDSEN APACHE

jg-apache@scoutingranst.be

Intens Winterkoninkje

Emma Dubois

Zevenbergenlaan 14

2520 Ranst

0496/74.78.15

Schalkse Wouw

Alec Geluykens

Valkenlaan 36

2520 Ranst

0478/99.10.94

Volmondige Springbok

Kobe Van den Heuvel

Bistweg 3

2520 Ranst

0471/62.13.75

Ongedwongen Lynx

Toine De Hert

Schawijkstraat 53

2520 Ranst

0471/84.70.81

Kleurrijke Colli

Jill Schoeters

Verbrandelei 21

2160 Wommelgem

0471/49.74.37

Onstuimige Fennek

Simon Jennes

Broederlozestraat 6

2520 Ranst

0495/54.76.44

Opmerkzame Djiggetai

Emiel De Maeyer

Ranstsesteenweg 29

2520 Emblem

0472/63.03.46

Hartelijke Okapi

Lena Goris

Marreweg 9

2520 Ranst

0494/73.76.42

Innemend Leeuwaapje

Astrid Reyntjens

Kromstraat 27

2520 Ranst

0497/37.65.49

JONGGIDSEN NAVAJO

jg-navajo@scoutingranst.be

JONGVERKENNERS

jv-kawawoe@scoutingranst.be

Volhardend Luipaard

Robbe Vanherck

Korenveld 26

2520 Ranst

0479/62.63.63

Guitige Cobaye

Jerzy Anthoni

Hoevenstraat 138

2160 Wommelgem

0471/56.48.91

Inventieve Maleise Beer

Hannes Neels

Berkenlaan 51

2520 Ranst

0470/53.82.61

Energieke Dhole

Robbe Op De Beeck

Korenveld 29

2520 Ranst

0498/48.98.00

GIDSEN

gidsen@scoutingranst.be

Dromerige Steppelemming

Marie-Lou Suetens

Dries 2

2500 Lier

0479/62.70.61

Uitbundige Taurinus

Maxime Verheyen

Rechtestraat 30

2500 Lier

0477/25.31.75

Beheerste Caracara

Matthias Schoofs

Mortselsesteenweg 105

2100 Deurne

0489/41.33.98

Levenslustige Kauw

Wout Van der Keelen

Herentalsebaan 77

2520 Ranst

0479/64.57.19

Innemende Simia

Emma Martin

Gerstelaan 11

2520 Ranst

0498/62.79.25

VERKENNERS

verkenners@scoutingranst.be

Ongedwongen Okapi

Marnix Neyens

Lindedreef 35/B2

2980 Halle

0468/17.65.42

Behendige Das

Sander Van Dessel

Ranstsesteenweg 168

2520 Ranst

0470/56.74.92

Genietende Kaketoe

Bram Van Bruggen

Valkenlaan 7

2520 Ranst

0487/67.95.97

Doortastende Eekhoorn

Arthur Anslot

Schawijkstraat 109

2520 Ranst

0491/31.65.31

MAXI-GIVERS

givers@scoutingranst.be

Levenslustig Aapje

Laure Van Der Keelen

Herentalsebaan 77

2520 Ranst

0471/44.61.31

Gemoedelijke Bever

Stijn Van Dessel

Ranstsesteenweg 168

2520 Ranst

0486/61.73.91

Energieke Sneeuwuil

Dieter Van Giel

Herentalsebaan 162

2520 Ranst

0474/06.18.01

Gelaten Reiger

Mats Van Hoof

Zuid-Australiëlaan

2500 Lier

0491/50.60.33

Joviale Antilope

Hanne Vanherck

Korenveld 26

2520 Ranst

0471/05.71.05

Waardige Kluut

Dien De Rycker

Elzenweg 30

2520 Emblem

0477/31.55.16

Geliefde Barry

Quinten Volders

Echelveldstraat

2160 Wommelgem

0491/11.92.02

Doelgerichte Herder

Tom Van Craesbeek

Selsaetenstraat 15

2520 Ranst

0479/02.54.35

JINS

jins@scoutingranst.be

MATERIAALPLOEG

materiaal@scoutingranst.be

Vlijtige Secretarisvogel

Pieter Bogaerts

Beeldekensweg 54

2160 Wommelgem

0497/94.00.11

Ingetogen Jariboe

Ibe Bernaerts

Kromstraat 43

2520 Ranst

0472/76.63.15

Standvastige Eekhoorn

Davy de Groote

Eksterlaan 14

2520 Ranst

0476/53.56.12

Bedreven Wever

Bram Peeters

Herentalsebaan 40

2520 Ranst

0492/78.91.64

VRIENDENKRING

vriendenkring@scoutingranst.be

Voorzitter

Yannick Bruynseels

Aarschotsesteenweg 128

2500 Lier

0494/80.77.37

Ondervoorzitter

Sam Gijbels

Molenstraat 37

2520 Ranst

0478/20.68.24

Secretaris

Sofie Vanspauwen

G. Peetersstraat 36

2520 Broechem

0486/66.83.08

Penningmeester

Jan Dom

Valkenlaan 26

2520 Ranst

03/485.71.42

Fleurige Koala

Charlotte Formesyn

Korenveld 28

2520 Ranst

0475/87.50.94

Joviale Antilope

Hanne Vanherck

Korenveld 26

2520 Ranst

0471/05.71.05

LEDENADMINISTRATIE

ledenadmin@scoutingranst.be

SIEGFRIEDJE
Joviale Antilope

siegfriedje@scoutingranst.be
Hanne Vanherck

Korenveld 26

PENNINGMEESTERS

2520 Ranst

0471/05.71.05

financien@scoutingranst.be

Curieuze Lori

Lukas De Maeyer

Ranstsesteenweg 29

2520 Emblem

0470/65.87.16

Symphatieke Stokstaart

Kasper Reyntjens

Kromstraat 27

2520 Ranst

0494/05.35.26

TWEEDEHANDS-SHOP

2handsshop@scoutingranst.be

Enkel aan de BKL:

0476/91.69.59

INSCHRIJVINGEN

ledenadmin@scoutingranst.be

Fleurige Koala

Charlotte Formesyn

Korenveld 28

2520 Ranst

0475/87.50.94

Joviale Antilope

Hanne Vanherck

Korenveld 26

2520 Ranst

0471/05.71.05

